
 
 

 
Transmission engineer / Sendeleder  
 
NEP er en komplett leverandør av fjernsynstjenester i Norge, og i en unik posisjon som den 
eneste leverandøren i Skandinavia som kan levere tjenester i alle ledd av en produksjonskjede, 
fra opptak til distribusjon.  
 
NEP opererer i dag teknisk produksjon og utsendelse av flere nasjonale sportskanaler for våre 
kunder. I den forbindelse ønsker vi å styrke vårt team av teknisk operativt personale innen 
signal og distribusjonshåndtering på vårt broadcast center i Oslo.  
 
Stillingen innebærer kontinuerlig drift av TV-kanaler og produksjon av direktesendte TV-
sendinger for lineære og digitale distribusjonsplattformer. Dette er en unik mulighet til å 
arbeide med noen av de største sportsrettighetene, den nyeste fjernsynsteknologien, i et raskt 
voksende og dynamisk teknologi- og medieproduksjonsselskap. 

 

 
 
 
Viktige arbeidsoppgaver vil være: 

• Ansvarlig for utsendelse av TV-kanaler fra NEPs sendekontroll 
• Ansvar for mottak av fjernsynsinnhold og videresending av innhold på lineære og 

digitale plattformer 
• Enkel redigering og tilrettelegging av materiale for utsendelse på tv-kanaler og 

digitale plattformer 
• Mottak og kvalitetssikring av innhold til NEPs Content management system – 

Mediabank 
• Forberede sendeskjemaer og klargjøre innholdselementer for avvikling 
• Overvåke teknisk infrastruktur og tv-sendinger i NEPs sendekontroll og MCR 



 
 

Kandidaten bør ha erfaring fra tilsvarende type stillinger innen mediebransjen, og gjerne 
høyere utdanning innen media, TV-produksjon eller tilsvarende. Du må kunne arbeide 
selvstendig så vel som i team. Kandidater må evne å arbeide i hektiske miljøer med fokus på 
kvalitet og evne til å levere under tidspress. Kandidater må beherske engelsk godt, i tillegg til 
norsk.  
 
NEP ønsker søkere til fulltids- og deltidsstillinger relatert til denne utlysningen 

 
Ønskede personlige egenskaper: 

• Godt humør og stå-på-vilje 
• Nøyaktig, strukturert og presis 
• Teknisk interesse 
• Gode IT-kunnskaper 
• Evnen til å beholde roen i stressede situasjoner 
• Være engasjert, kvalitetsbevisst og løsningsorientert 
• Takle tidvis høyt arbeidspress og håndtere flere arbeidsoppgaver samtidig 
• Høy gjennomføringsevne og kunne arbeid til forskjellige tider (turnus) 

I NEP vil du jobbe med kjente merkevarer i et fagtungt kompetansemiljø. Du vil bli en del av 
en positiv og fremoverlent kultur, sterkt preget av verdier som integritet, lagarbeid, 
engasjement og innovasjon 
 
Videre tilbyr vi: 

• Konkurransedyktige betingelser 
• Gode pensjon -og forsikringsordninger 
• Subsidiert kantine 
• Bedriftshelsetjeneste 
• Sosiale happenings og turer 

 
For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt Lars Jørgen Larsen, Team Lead. 
Mobil: 900 97 499 
 
Søknader vil bli behandlet fortløpende. 
 



 
 

 

 

Om NEP: Historier i verdensklasse 

De øyeblikkene du vil dokumentere, de historiene du vil fortelle, de forvaltes best av et 
produksjonsteam i verdensklasse. Der legger vi i NEP lista. 
 
Vi i NEP er landets største leverandør av tekniske produksjonstjenester for kringkasting og 
OB-tjenester. Den posisjonen har vi bygget gjennom over 30 år innen fagfeltet vårt. Troen vår 
på videre vekst i de kommende 30 årene, stammer fra evnen vår til å tenke nytt, utfordre oss 
selv og kundene våre, og ikke hvile på gamle meritter. I kulturen vår ligger ambisjonen om å 
hele tiden fornye seg, utfordre oss selv og kundene våre. Uansett hvilket oppdrag vi tar på oss, 
så skal vi ha det best egnede utstyret og de beste folka på jobben. Total kontroll på hele 
prosessen, og kreativ kraft til å alltid tilføre noe nytt. Ved hjelp av teknologi, utstyr, studioer 
og ekspertise som vet å hente det maksimale potensialet ut av de historiene kundene våre vil 
dele. 
 
Du trenger derimot ikke å være verdensmester for å søke jobb hos oss. Det vi tilbyr er 
muligheten til å bli det. Gjennom å jobbe med krevende oppdrag sammen med noen av 
bransjens aller beste folk, har du alle forutsetninger for å utvikle deg til å nå verdensklasse 
innenfor ditt fagfelt. Jobber du hos oss, får du oppgavene du trenger for å utvikle deg hele 
veien, steg for steg. Helt til du er klar for de arenaene vi opererer på hvor verdensklasse er en 
forutsetning. 
 
 
 



 
 

Som en del av den internasjonale NEP-gruppen har vårt norske apparat mer enn 4000 
medarbeidere i ryggen. Sammen står vi for produksjoner i nærmere 90 ulike land, fordelt på 
alle verdens kontinenter. Der er vi i dag, etter å ha startet vår norske virksomhet i 1985, 
etablerte Oslo Broadcast Center i 2011 og ble med i NEP-familien i 2015. I Norge har vi 
kontorer i Oslo og i Trondheim og står bak mange store videostreamingtjenester som NRK, 
RiksTV, Dplay, RiksToto, samt involvert i mange høyt profilerte sports- og 
underholdningsleveranser som The Voice, Champions League og OL for Discovery. 
 
 
 


